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  یهاوهیش و یخانوادگ یهافرایند بر مادران به مسئله حل آموزش ریتأث

 هاآن یپرورفرزند

 
 18/12/94تاریخ پذیرش:  13/09/94تاریخ دریافت: 

  5مشروطی پریسا ، 4محمودی مریم ، 3پرند اکرم ، 2زردخانه اکبری سعید ، 1یکتا شکوهی محسن

 چکیده

 هدف . پذیرد می یرتأث  مسببب  ه های حل   آموزشاز کودک،  -های ارتباطی خانواده و نحوه ارتباط والد     امروزه سبببب   هدف: و  زمینه 

 .است خانوادگی هایفرایند و فرزندپروری هایشیوه بر مادران به مس  ه حل آموزش تأثیر بررسی حاضر مطالعه

 مادرانمشبببتمل بر آماری جامعه  .اسبببت گروهیت  آزمونپس -آزمونپیش طرح با آزمایشبببیشببببه نوع از حاضبببر پژوهش :روش 

که به  بود آموزاندانشاین  مادران از نفر 55 شامل مورد مطالعه نمونه .بود 1392شهر تهران در سال  دبستانی   و دبستانی پیش آموزاندانش

سترس  در گیریروش نمونه شد  د شنامه    دو از هاآوری دادهجمع جهت. دنانتخاب  س  مقیاس و( 1967) بامریند فرزندپروری هایسب   پر

 . شد استفاده( 1386) سامانی خانوادگی هایفرایند

 های سبببب در کنندگانشبببرکت عم کرد بر مثبتی اثر مسببب  ه حلهای مهارت آموزش دوره در شبببرکت ندددا نشبببان هایافته :هایافته

 و ،متقابل احترام و انسببجام ارتباطی، مهارت بهبود به منجر برنامه این کهیطوربه اسببت  داشببته نهاآ خانوادگی هایفرایند و فرزندپروری

 .شده است مستبدانه و گیرانهسهل فرزندپروری هایشیوه کاهش استفاده والدین از سبب مقاب ه والدین شده و مهارت

یت  و کیف فرزندپروری  های سبببب   بهبود منظور به  مسببب  ه  حل  های مهارت  آموزشبر اسببباس نتایژ پژوهش حاضبببر     :گیریتیجه ن 

 هاییوهشببب تغییر با بهبود روابط واین برنامه  در شبببرکت .شبببودمیپیشبببنهاد  خانوادگی هایفرایندفردی درون خانواده و بین هایارتباط

 و فرزند -والد وابطر کیفیت بهبود ،فرزندان توسط  مط وب پیامدهای تجربه افزایش موجب تواندیم مستبدانه  و گیرانهسهل  فرزندپروری

 پیشنهاد کرد. ای مفید به درمانگرانمداخ ه عنوانبه توانیمگردد. به این ترتیب، مداخ ه حاضر را  اجتماعی و روانی مط وب تبعات

 فرزندپروریمس  ه، رابطه والد ب فرزند،  حل مادران، :هاواژه کلید
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 مقدمه

کان خود حس تع ق و    خانواده  یت ویژه ها برای کود ای را هو

آوردن روابط نزدی ،  آورند. محیط خانواده با فراهم   فراهم می

سبببازی ندپروری قوی، ارتباط مناسبببب و مدل    های فرز مهارت 

بت     تارهای مث ند منبع قوی برای حمایت از کودکان      ، میرف توا

ی تواند محیطاین محیط می ،. از سوی دیگرباشد تحولدر حال 

اتفاق  زمانی آن باشبببد. این امر برای اعضبببای نیز سبببازکلمشببب

تد  می دچار کاسبببتی      ی موجود در این محیطها که حمایت    اف

 (. 1) دباش

 طورهبو رابطه بین همشیران   یک  طوربهروابط خانوادگی 

های کودک و        تار بادوامی در برقراری رف خاص، اثر عمیق و 

بال آن بر سبببالمت      حرمت خود ایجاد آرامش درونی،   به دن و 

سمانی، و اجتماعی  سیاری شواهد  (. 2) کودک دارد روانی، ج  ب

که   هد  نشببببان میوجود دارد  لد   د ی  وا ند،   -روابط نزد فرز

 تحول رب یفیت باک های خانوادگی   فعالیت   فرزندپروری خوب و 

  (.1) رددا و سالمت نوجوان اثرات مثبت

 (3) 1خببانواده یمحتوا و فراینببد ینظر یالگو هیببپببا بر

: اسببت عوامل مجموعه سببه به وابسببته خانواده  ی یناکارآمد

ند  هارت  انگری ب) 2یخانوادگ  یها فرای ند  و ها م  یها یتوانم

ناگون  طیشبببرا با  یافتگی شسبببباز در خانواده   یمحتوا ،(گو

س  انگریب) 3خانواده  درآمد، از اعم خانواده در موجود یهالیپتان

 تاًینها و ،(التیتحصبب سببط  و یروان و یجسببم سببالمت شببغل،

فت    ماع  با ها    و ها ارزش انگری ب) 4خانواده  یاجت هاد  یباور  ن

 یااعض  یتوانمند عدم و یناکارآمد الگو، نیا هیپا بر(. خانواده

ند یم یخانوادگ  مسببببا ل   حل  در خانواده   بروز به  منجر توا

 .شود خانواده سط  در یمشکالت

م و مرتبط بببا کببارکرد خببانواده        جم ببه عوامببل مه      از

. در گیرندندپروری اسببت که والدین به کار میهای فرزسببب 

 تیتربالگوهای اسببتانداردی از  ،های فرزندپروریواقع سببب 

 
 

1. Family Content and Process Theory (FCPT) 

2. Family process 

3. Family content 

والدین به رفتارهای     ند که با واکنش مشبببخ      هسبببتفرزندان  

ندان  ن  مشبببخ  می فرز باط قوی و   ها پژوهش(. 4د )شبببو ارت

 رفتارهای  و  والدین  های فرزندپروری  همسبببانی را بین سبببب   

با    می جم ه این  ، ازدهند مینشبببان  فرزندان  طه آن  به راب  توان 

 سالم و عم کرد  و بهزیستی، رفتارهای خطرناک و  حرمت خود

سه   شاره کرد مدر سب  درواقع. (5) ا های فرزندپروری و ، بین 

از سبوی   (.7و 6ارتباط وجود دارد ) فرزندانروانی  هایآسبیب 

اند که نقش شببواهدی را فراهم آوردهمتعدد دیگر نیز مطالعات 

می را برجسببته مؤثرهای فرزندپروری و انضببباط حیاتی سببب 

قش ن جتماعی کودکدر تعیین شببایسببتگی ا  این امر سببازد که

 .(8د )کنمهمی را بازی می

هببای یکی از درمببان   عنوان  بببهزش والببدین  امروزه آمو  

ه دی کودکان با مشببکالت رفتاری به کار بربرا 5محور -تجربی

مه   (. 9) شبببودمی نا ندپروری    بر بر افزایش  بین ینا درهای فرز

ین سبببت زم اکیفیت روابط والد و کودک متمرکز هسبببتند و م    

های جدیدی را با کودک خود تمرین مهارتهستند که والدین 

ست نشان داده شده ابر رفتار کودک  ،ناثر آ ینترمهمکنند که 

 محور وهای درمانی و پیشبببگیری خانواده   موفقیت تالش (. 10)

عات مروری      طال لدمحور در م  ،13( و تجربی )12 و 11 ،10)وا

 متعددی مستند شده است.( 15 ،14

مه    ینترمهم از نا قاء  یها بر طه  ارت لد  راب ندان  و نیوا  فرز

س  ه  حل مهارت آموزش به توانیم شاره  م  اگر که رایز  نمود ا

 رد مسببب  ه   ی  منزله به  فرزندان  و نیوالد  برخورد تی موقع هر

سب  برخورد توانیم شود  گرفته نظر سب م حل منزلهبه را منا  نا

با     طورهمبان واقع  در. کرد ق مبداد  مسببب  به  آن کبه مراقببان 

یدگی های  چالش  ج  تن مداخالت    ه میزا و پیچیده موا شبببوند، 

ه برای کم  بتواند میرفتاری  -آموزشببی یا شببناختی -روانی

 از یکی مسبب  ه  حل(. 16متناسببب باشببد )   مسبب  ه مقاب ه و حل 

 از یادهیچیپ مجموعه شبببامل و اسبببت ذهن یعال یکارکردها

4. Family social context 

5. Empirically supported treatments 
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عبارت  مس  ه حل . است  1ینگرش  و یرفتار ،یشناخت  یهامؤلفه

ز که ا اسببت  هدایتی -رفتاری خود -شببناختی  فراینداسببت از  

تا راه  طریق آن فرد تالش می رای را ب مؤثرهای انطباقی و   کند 

شببود، مواجهه می هاآنزندگی روزمره با  مسببا ل خا ببی که در

 (.17شناسایی یا کشف کند )

ب    خانواده     سببب باطی  باط  گسبببترده و های ارت     نحوه ارت

لد  قرار  یرتأث را تحت  مسببب  ه ی حل  ها کودک، کوشبببش -وا

 حل ییتوانا از که یافراد اندداده نشان هاپژوهش(. 18دهد )می

ند، ین برخوردار مسببب  ه   ردبرخو یمانع  با  که ینا محضبه  سبببت

 احسببباس دهند  یم بروز خود از یتکانشببب  یرفتارها   کنند، یم

 از زیرهپ یبرا ای  شبببوند یم پرخاشبببگر  کنند  یم نایافتگی  کام 

کل   تی موقع ند  یم ریگگوشبببه  ،سببباز مشببب  نیچن تکرار. شبببو

ست  ممکن ییهاتیموقع  یباقرانطیغ یرفتارها بروز و جادیا به ا

 س  ه منسبت به حل   اگر شخصی گرایش منفی  (. 19) شود  منجر

 ای ناق  وبه شبببیوه مسببب  ههای حل داشبببته باشبببد، از مهارت

 عنوانبهاجتناب از مشببکل را  ناکارآمد اسببتفاده خواهد کرد و

 (.20انتخاب خواهد کرد ) یرفتارسب ی  

به شبببیوه     مسببب  ه حل   آوردروی تارکردن  ای کمتر با رف

یافت شببده اسببت   ،های متعارض مرتبطخصببمانه، در موقعیت

س بی کهیدرحال س  ه پذیری در حل  ولیتمی ی به م به ا رفتار ب م

نه    ما ، افرادی که  عالوهبه (. 21تبط اسبببت )رتر مشبببیوه خصببب

بت و   مسببب  ه حل   آوردروی  حرمت خود دارند، از   یمؤثرمث

گرین و همکاران  ،در پژوهشببی(. 22باالیی برخوردار هسببتند )

 ،رکتیمشا مس  ه( با استفاده از آموزش والدین با برنامه حل 23)

ها       تو ندان آن تاری فرز ند مشبببکالت رف ند.    انسبببت کاهش ده را 

 آوردرویاز همین  با اسبتفاده نیز ( 25و  24چنین دو مطالعه )هم

ا ر خودآسیبی  گیری وزان گوشه ، میپزشکی در واحدهای روان

ند.    که در پژکاهش داد  آوردرویاز  نیز در آن وهش دیگری 

 هارشده مرفتارهای نشان داد  نتایژ ، شده بود استفاده   مس  ه حل 

کانشببب   هارت  و ی کمترو ت تار  مسببب  ه  های حل   م های  بهتر، رف

 یپ درآموزان در دانش را تریاجتماعی بیشبببتر و ارتباط سبببالم
 
 

1. Attitudinal 

 هاینبود مهارتکه  شد نشان داده  نیز پژوهشی  در . (26) داشت 

 .(27) استفردی مرتبط با مشکالت بین مؤثر مس  ه حل

که         28روبین ) ید  جه رسببب به این نتی ( در پژوهش خود 

 بین والدین و تعارض ه،  ج سبببات درمانی متمرکز بر حل مسببب

شکوهی  دفرزندان را کاهش می ( 29) ، پرند و احمدییکتاهد. 

 مواجهه  ه به مادران بر     در مطالعه خود تاثیر آموزش حل مسببب     

به      یدند     عاطفی را مورد بررسبببی قرار دادند و  این نتیجه رسببب

عاطفی در اعضبببای   مشبببارکت تواند   ه می  آموزش حل مسببب 

 هایژوهشپپیشینه  ها در افتهخانواده را ارتقاء بخشد. نظیر این ی 

 نیز بدست آمده است. ( 30)از جم ه کالین مانند  شدهانجام

سیاری پژوهش ی الفهؤهای فرزندپروری را مسب   های ب

لفه ؤدارند که این مفرزندان دانسته و اذعان می تحولاساسی در 

( و رفتاری و هیجانی 31اجتماعی ) -با پیامدهای مهم شبببناختی

پروری و رفتارهای   های فرزند  دارد. رابطه بین روش ه ( رابط 7)

. به نظر (32ستند شده است )   دار در کودک نیز به خوبی م ه مس 

سد والدینی که در  می س ر  ه  اختالفات خود فاقد توانایی حل م

خاطر و              نان  قد اطمی فا طات خود متزلزل،  با ند و در ارت هسبببت

ند، در نحو   بی بات هسبببت کدیگر توافق       ةث با ی ندان  یت فرز  ترب

نبدارنبد و از الگوهبای فرزنبدپروری مبتنی بر طرد، حمبایبت       

ای هجوییافراطی با اغماض یا تسبب ط، انضببباط دوگانه، کمال  

وسی   هاستینگ و گر  .کنندغیرمنطقی و عصبانیت استفاده می  

قد 33) ی     ن ( معت که تکن لدینی  حل مسببب   د وا  ه را مورد   های 

ستفاده قرار می  سازش     ،دهندا ستدالل و  توانایی کودک برای ا

سطه منع  را افزایش می دهند. در مقابل، فرزندپروری تنبیهی، بوا

مانع درک کودک در مورد     نه تبیین و منطق،  یام هر گو  های پ

هد دمد، به والدین اجازه میآ ه کار شبود. حل مسب  زیربنایی می

ساختاردادن     پذیرجامعه  به بحث وشدن فرزند خود را از طریق 

شببور و  (.34گیری در حل تعارض، تسببهیل نمایند )سببرمشببق 

ع   35اسبببایواک ) طال کایی     ه( در م مادران آمری که بر روی  ای 

به این        فریقایی آ بار انجام دادند پس از اتمام دوره آموزشبببی  ت
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نتیجه رسیدند که میزان استفاده از تنبیه و تهدید نسبت به قبل از    

 آموزش کاهش یافته است.

س  ه  حل مهارت فقدانبه عبارت دیگر   بموج تواندیم م

تار  یحت و یانطباق  مشبببکالت بروز  با  و گردد خانواده  در یرف

 در وا مؤثر نقش و مادر  یفرزندپرور  نقش تی اهم درنظرگرفتن

 مواجهه در خانواده یاعضبببا یکارآمد و یخانوادگ یهافرایند

ه افرادی ک توان بهکه می رسببدیم نظر به ،مشببکالت و موانع با

س  ه های حل در مهارت ستند، برا    م ی ارتقای توانایی ضعیف ه

ها  هارت  آن هارت  آموزش. (36ها را آموزش داد ) این م  حل  م

 و یروان سالمت  جهت در یمؤثر گام تواندیم مادران به مس  ه 

 گاهآ مادر اگر که چرا  باشببد فرزندان یژهوبه و خانواده یرفتار

 ،دیبرآ مشبببکالت پس از تواندیم خود تنهانه باشبببد توانمند و

 تمشبببکال حل  در یمؤثر نقش زین فرزندان  به  آموزش با  ب که 

شت  خواهد هاآن  سالم  یاخانواده که است   ورت  نیا در و دا

در پژوهش حاضبببر بر  بنابراینخواهد آمد.  به وجود  کارآمد   و

س  ه به مادران را     شدیم تا تأثیر آموزش حل م  هایدفراینبر آن 

مورد بررسبببی قرار  ها آنهای فرزندپروری   خانوادگی و شبببیوه 

 دهیم.

 روش
 نوع از حاضر مطالعه: کنندگانپژوهش و شرکتطرح الف( 

 یگروهت   آزمونپس -آزمونیشپ طرح با  یشبببیآزما هشبببب 

 مونهن گروه. است  بوده دسترس  در  ورت به یریگنمونه. است 

 از یدبستان  و یدبستان شیپ آموزاندانش مادران از نفر 55 شامل 

های ورود  مالک. اسبببت بوده تهران شبببهر یرانتفاع یغ مدارس 

آمادگی و دارابودن   دین برای شبببرکت در این دوره، اعالم وال 

 ساله بوده است. 7تا  4 آموز بین سنینفرزند دانش

 ابزارب( 

شنامه   . 1 س  ابزار، نیا :(1976) ندیبامر یفرزندپرور هایوهیش  پر

لد  اقتدار  هی نظر از اسبببت یاقتباسببب   هی نظر بر اسببباس که  نیوا

 
 

1. Bouri 

2. Communication skill 

3. Coherence and reciprocal regard 

 همقتدران و مسببتبدانه رانه،یگسببهل یالگو سببه از (37) «ندیبامر»

 یفرزندپرور هاییوهشبب و نفوذ یالگوها یبررسبب جهت نیوالد

ست  شده  ساخته  شنامه    نیا. ا س ست  گویه 30 یدارا پر  10 که ا

ستبدانه  وهیش  به گویه 10 رانه،یگسهل  وهیش  به آن گویه  10 و م

یه  نه    وهیشببب به  گرید گو تدرا ند  پرورش باره در مق  وطمرب فرز

نظر خود را در رابطه با  هایآزمودن پرسببشببنامه نیا در. شببودیم

ساس  گویههر   که کنندیم مشخ   یادرجه 5 اسیمق  ی بر ا

( 4=  موافقم کببامالً تببا 0=  فملمخببا کببامالً) 4 تببا  بببفر از

 در مجزا   نمره   3 ،هببانمره   جمع   بببا و شبببودیم  یگببذارنمره  

 یآزمودن هر یبرا مقتدرانه و مسببتبدانه رانه،یگسببهل یهاروش

 روش به قاب یت اعتماد    ( 1374) یاری اسبببفند . آید یم دسبببتبه 

 رانهیگسهل  روش یاسمقخرده یبرا را پرسشنامه   نیا ییبازآزما

ق  خرده  یبرا  ،69/0 تبببدانببه    روش یبباسم  یبرا  و 77/0 مسببب

به نقل ) اسبببت کرده گزارش 73/0 مقتدرانه روش یاسمقخرده

 نیا قاب یت اعتماد بیضر  زانیم( 39) 1یبور گزارش به. (38از 

 رانه،یگسببهل روش یبرا 81/0 ییبازآزما روش به پرسببشببنامه 

نه    روش یبرا 85/0 بدا نه   روش یبرا 92/0 و مسبببت  بوده مقتدرا

 های اینمقیاسضببرایب همبسببتگی بین خرده  نیهمچن. اسببت

شنامه    س شرح زیر   پر ست  دهش  گزارشبه  ستبدانه  روش: ا  اب م

هل   روش نه یگسببب نه    روش با  و -50/0 را تدرا در  . -52/0 مق

این  هاییاسمقخردهپژوهش حاضببر ضببریب همسببانی درونی  

 آمد. دستبه 85/0تا  79/0ابزار 

ند  اسی مق. 2  مدل  بر اسببباس اسی مق نیا :یخانوادگ  یها فرای

ند  مان  توسبببط و( 3) خانواده  یمحتوا و فرای  یبرا( 40) یسببببا

ندازه  ند  یریگا  یرانیا یها خانواده  یخانوادگ درون یها فرای

 مهارت اسیمقخرده پنژ یدارا ابزار نیا. اسبببت شبببده سببباخته

 ،4مقبباب ببه  مهببارت  ،3متقببابببل   احترام   و انسبببجببام ،2یارتببباط  

صم  س  ه  حل و گیرییمت ست  6یمذهب یباورها و ،5م  بیضرا . ا

 و 89/0و  81/0 نیب ابزار نیا هاییاسمقخرده یدرون یهمسبببان

4. Coping skill 

5. Problem solving and decision making 

6. Religious beliefs 
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ست  شده  گزارش مناسب  آن ییروا ضر   (.40) ا در پژوهش حا

تا   76/0هاس این ابزار  مقیاس ضبببریب همسبببانی درونی خرده  

 آمد. دستبه 82/0

 اجرا روشای و برنامه مداخلهج( 
 نیوالد یبرا( 41) 1شبببمندیاند کودک تیترب برنامه آموزشبببی

 این یینها هدف. است  شده  یطراح سال  7 تا 4 نیسن  کودکان

 لمسببا  با مواجهه در نیوالد یتوانمند شیافزابرنامه آموزشببی 

س  ه  یهامهارت یریکارگبه قیطر از خانواده روزمره  در حل م

ست  فرزندان تیترب سی ة  فراخوانی پی در والدین. ا  س والن م بو

 تربیت» عنوان با آموزشببی رنامهب در شببرکت زمینه در مدرسببه

 ی   در افراد این. نمودند  آمادگی  اعالم ،«اندیشبببمند   کودک

 آن در و کردند  برگزاردهندگان   آموزش که  توجیهی ج سبببه

 معرفیج سات   عناوین از ایخال ه  و برگزاری نحوه ها،هدف

 در شرکت  برای که والدینی از نهایت در و کردند شرکت  شد، 

سات   شتند  تمایلج  نامه برهدف از این  .آمد عمل بهنام ثبت دا

لدین برای پرورش کودکان خالق و      آموزشبببی به وا ، کم  

شد.      شکالت زندگی عنوان  شمند در مواجه با م  هر طی در اندی

گاه    یان  کار یده آموزش و مجرب مجر لدین  آموزش به  د  و وا

 اب ارتباط در و هاتمرین انجام در ایشببان احتمالی مشببکالت حل

 ه،برنام   هر اتمام بعد از   و شبببروع از قبل . پرداختند می کودکان 

 .اندکرده تکمیل را مربوطه هاینامهپرسش والدین

 دوساعته  ج سه   ی  ورت به ج سه  9 در برنامه آموزشی 

 با گامبهگام  ورت به نیوالد ج سه  هر در. شد  برگزار هفته در

شنا  کودکان با برخورد ناکارآمد و کارآمد یهاروش . ندشد  آ

 روش ،دشبب داده هاآن به که ینیتمر کتاب از اسببتفاده با نیوالد

. دنکرد نیتمر کودک با یفرضبب یهاتیموقع در را مسبب  ه حل

 و یباز جنبه که اسببت شببده یطراح ییهانیتمر کتاب نیا در

ت    یتفر کان  یبرا و هداشببب نابراین . اسببببت بخشلذت  کود  ب

. نددشببیم ارا ه کودک به ینقاشبب ای یباز  ببورتبه هاتیفعال

 و ودکک که آشببنا یهاتیموقع از اسببتفاده با فیتکال نیهمچن

 در پختن غذا  هنگام ) هسبببتند  تماس  در ها نآ با  معموالً نیوالد 

 
 

1. Raising a thinking child 

 یهامکان در و( ونیزیت و یتماشا هنگام ،یمهمان در آشازخانه،

 .(42) دبودن شده یطراح خانه مخت ف

 در که کودک تیترب وهیشببب چهار با نیوالد شبببروع، در

شی  ست    فیتعر رفتار پ ه چهار نام به برنامه آموز  شنا آ ،شده ا

 و دارد رقرا خیتوب و هی تنب با  توأم یرفتارها   اول، پ ه  در. ند دشببب

 هک  خواهند یم کودک از یدسبببتور لحن یا  و نیتوه با  نیوالد 

جام  را یکار  هد  ان ثال  یبرا. د مان  م  کودک به  مادر  که  یز

 «کن معج نجایا از را ی توسا ،یهست ینامرتب پسر تو»: دیگویم

 ای دسبببتور دوم، پ ه در. دارد قرار کودک با رفتار اول پ ه در او

 یمعن نیا به واقع در شود، یم داده یحیتوض  چیه بدون شنهاد یپ

 پ ه  در. خواهمیم تو از را آن من چون بده  انجام  را یکار  که 

 ارا ه یحاتیتوضببب با همراه را خود یشبببنهادهایپ نیوالد سبببوم،

 به هتوج  ای  کار  امد ی پ درباره  تواند یم حات یتوضببب نیا. دهند یم

 فردا یدهن انجام را فتیتکال اگر» مثالً باشد،  مقابل فرد احساس 

 یخواه خجالت احسبباس تیهایهمکالسبب یج و و کالس در

شت  ست  ممکن ینده انجام را فتیتکال اگر» ای «دا  ع مم خانم ا

 یتیترب روش نیکارآمدتر شامل  یینها پ ه. «شود  ناراحت تو از

 نیح در. داردیم وا تفکر به را کودک کردن، سؤال با که است

 هک شبببوند یم آشبببنا  یک مات  با  کودکان  مرح ه  نیا یها نیتمر

س  ه  ای تعامل ک مات س  ا یهپاسه  بر و شوند یم دهینام حل م  یسا

جه  و ،نیگزیجا  یها حل راه افتنی  ،ها احسبببباس درک  به  تو

ستوار  رفتار یامدهایپ ست  ا ساس  نیا بر ک مات نیا بر هیتک. ا  ا

ست  شتن  که ا شترک  زبان دا س  قدمی  م   ی حل در مهم اریب

 توانیم مسبب  ه حل ک مات از(. 41) اسببت مشببکل ای تعارض

 رد که برد نام را متفاوت/ مشبببابه ،بعداً/ حاال سبببت،ین/ هسبببت

 یکار چه یبرا یزیچ چه که ردیگیم ادی کودک آن یراسببتا

 یزهر چ یبرا مناسبببب زمان نکهیا ای سبببت،ین/ هسبببت مناسبببب

 مولمع یهاتیموقع در ک مات نیا ینکها از بعد. اسببت متفاوت

 هب کودک با تعامل در نیوالد شببدند، نیتمر کودک با روزمره

هارم  پ ه  ند  یم چ تاب  .رسببب مه    نیا نیتمر ک نا  یآموزشببب بر
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 را آن دیبا کودکان و نیوالد که اسببت ییهانیتمر یرندهدربرگ

 .دهند انجام

 هاافتهی
ته ی  حل  در یفیتو ببب یها اف  در آزمونپس و آزمونشیپ مرا

الزم به ذکر است که قبل از انجام هر  . است  شده  ارا ه 1 جدول

بال       ماری، غر یل آ نه تح  و  ها ماده ها در سبببط    گری دادهگو

های پرت و خارج ها به منظور شناسایی دادهمقیاسنمرات خرده

بررسبببی فببا ببب ببه  از دامنببه انجببام گرفببت. برای این منظور 

متغیرها نشببان داد که مقدار بیشببینه این شبباخ     1ماهاالنوبیس

های فرزندپروری های خانوادگی و شبببیوهفرایند های  برای داده

اسبببت. از  ها کمتر از مقدار بحرانی آن  و 25/1و  16/3 به ترتیب  

و  89/0نیز  2نه مقدار فا بب ه کوکیسببوی دیگر شبباخ  بیشبب 

آن یعنی ی  کمتر اسبببت.  این  بود که از مقدار بحرانی    71/0

  ها است.های پرت در بین دادهنشان از عدم حضور داده

 ر اساس ب نمونه گروه از حا ل  یفیتو   یهاافتهیبررسی  

 ورهد در شرکت که دهندیم نشان یخانوادگ یهافرایند اسیمق

 مرح ه  به  نسببببت  آزمونپس مرح ه  در مسببب  ه،  حل  آموزش

 هایاسقمخردهبیشبببتر  در هانمره نیانگیم شیافزا به آزمونشیپ

 از حا ببل یهاداده که اسببت یحال در نیا. اسببت شببده منجر

 شیافزا از نشبببان زین ند یبامر  یفرزندپرور  های وهیشببب اسی مق

 و هرانیگسبببهل یفرزندپرور یهااسیمقخرده هاینمره نیانگیم

.ستاداشته  مستبدانه اسیمقخرده نیانگیم کاهش و مقتدرانه

 
 در نمونه وهگر های خانوادگیفرایندهای فرزندپروری و مقیاس شیوه پرسشنامه یهااسیمقخره یهانمره یفیتوص هاییافته. 1جدول 

 آزمونپس و شیپ مراحل

 آزمونپس       آزمونیشپ            یاسمقخرده اسیمق

 انحراف نیانگیم

 استاندارد

 انحراف نیانگیم

 استاندارد

 یهافرایند

 یخانوادگ

 59/2 80/16 06/2 17/15 یارتباط مهارت

 06/3 88/32 34/3 09/32 متقابل احترام و انسجام

 20/2 97/21 69/1 22/22 یمذهب یباورها

 29/4 97/41 80/4 69/40 مقاب ه مهارت

 47/4 07/34 92/4 96/32 مس  ه حل و یریگمیتصم

 93/4 49/18 49/4 24/16 رانهیگسهل یفرزندپرور هایوهیش

 04/5 00/9 33/5 02/12 مستبدانه

 04/3 11/34 22/3 63/33 مقتدرانه

 

هت   عدم  ای  وجود آزمون و پژوهش یها داده لی تح  ج

ها  اسی مقخرده یها نیانگی م نیب در یآمار  معنادار  تفاوت  وجود

  مکرر یها یریگاندازه  لی تح  از ،آزمونپس و شیپ مراحل  در

به دلیل آن که در پژوهش حاضببر، از ی  سببو  . شببد اسببتفاده

های بیش از ی  متغیر پژوهشبببگر خواسبببتار مقایسبببه میانگین 

 اینبنابر آزمون اسببت آزمون و پسوابسببته در بین مراحل پیش

 
 

1. Mahalanobis distance  

2. Cook,s distance  

تغیری مبایسبببتی از نوع تح یل واریانس چند    تح یل به کار رفته     

ندازه های طرح  برای داده . از این رو باشبببد  های مکرر  گیریا

ضیه  شد.      برای آزمون فر ستفاده  ضر ا های پژوهش از تح یل حا

، های خانوادگیفرایندهای  قبل از انجام این تح یل بر روی داده   

طه خطی بین    های نبود داده برقراری مفروضببببه های پرت، راب

بطه  راو  3تکینیمتغیرهای وابسبببته، توزیع بهنجار متغیرها، نبود      

3. Absence of singularity 
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بودن رابطه بین (. خطی43خطی مورد بررسبببی قرار گرفت )هم

ا همتغیرهای وابسببته با بررسببی نمودار پراکنش دو متغیری داده 

 ورت گرفت که این نمودارها مورد خا ی از غیرخطی بودن 

را نشببان نداند. بهنجاری توزیع متغیرها نیز با اسببتفاده از آزمون  

شببباخ  برای هیچ ی  از ، این انجام شبببد 1وی   -شببباپیرو

معنادار نبود. بنابراین مفروضه بهنجاری   001/0متغیرها در سط   

ضه  برای تح یل حاضبر مشبکل    سباز نخواهد بود. برقراری مفرو

و عامل  2خطی و تکینی نیز از طریق بررسببی ضببرایب تحملهم

(. 45و  44) هر ی  از متغیرها انجام گردید      3افزایش واریانس 

شان   بررسی نتایژ حا ل   مقدار ضریب تحمل این متغیرها  داد ن

بود  55/0تا   21/0 و عامل افزایش واریانس از    73/4و  83/1 بین

ه ترتیب  ب )نمرات در دامنه مورد قبول  که بیانگر قرارگرفتن این   

ست   ( آنها1و  10کمتر از  شانگر  و ا ضر    ن ضه حا برقراری مفرو

  .ها استدر داده

 اب یخانوادگ یهافرایند اسیمق یهاداده از حا بببل ژینتا

 مرح به  دو یهبا نیانگیب م مرخین داد نشببببان اسیب مقخرده پنژ

 و 2η= 53/0) دارند  یمعنادار  تفاوت  آزمونپس و آزمونشیپ

001/0 <  p ( =5 و 50) وdf 35/11 و =F 47/0 و =W .)یبررس  

 نیا نیب در که  داد نشبببان هم ها یآزمودنندرو اثر آزمون ژینتا 

هارت  یاس مقخرده نیانگی م مرح ه  دو باط  م جام   ،یارت  و انسببب

 05/0 سببط  در یمعنادار تفاوت مقاب ه مهارت و متقابل احترام

p< اسیمقخرده دو هاینیانگیم که است  یحال در نیا و دارند 

 نیا در یتفاوت مسببب  ه حل و یریگمیتصبببم و یمذهب یباورها

 یاثربخشببب سبببهیمقا(. 2 جدول) ندادند نشبببان یمعنادار سبببط 

 بر یسبببهم یتایا مربع شببباخ  بر اسببباس شبببدهارا ه آموزش

 نیباالتر  دهد یم نشبببان یخانوادگ  یها فرایند  یها اسی مقخرده

.است بوده یارتباط مهارت اسیمقخرده ، برایاثر اندازه

 
 یخانوادگ یهافرایند هاییاسمقخرده نمرات نیانگیم یآزمودن ندرو اثر یهاافتهی خالصة. 2 جدول

 اسیمقخرده
 مجموع سوم نوع

 مجذورات
 F نسبت یآزاد درجات

 یتایا مربع

 یسهم

 04/27 33/0 1 31/72 یارتباط مهارت

 39/4 08/0 1 91/16 متقابل احترام و انسجام

 02/0 14/1 1 81/1 یمذهب یباورها

 80/4 08/0 1 29/42 مقاب ه مهارت

 06/0 29/3 1 33/34 مس  ه حل و یریگمیتصم

 p < 05/0  

متغیری برای طرح قبببل از انجببام تح یببل واریببانس چنببد

شیوه های مکرر بر روی دادهگیریاندازه  های فرزندپروریهای 

. دخا ی از غیرخطی بودن را نشان ندامورد نمودار پراکنش نیز 

شاپیرو  شان داد   وی    -آزمون  سی بهنجاری توزیع ن  برای برر

سط      شاخ  برای هیچ ی  از متغیرها در  معنادار  001/0این 

. ضبببرایب تحمل و عامل افزایش واریانس هر ی  از        یسبببتن

نشببان  بود و 99/1تا  33/1و  75/0تا  50/0به ترتیب بین متغیرها 

 
 

1. Shapiro- Wilk 

2. Tolerance 

نه مورد قبول برای       یه متغیرها در دام ی رارقبرداد که نمرات ک 

 .نددارقرار  خطی بودنمفروضه تکینی و هم

 میببانگین     نیمرخ    داد نشببببان  تح یببل    در ادامببه انجببام 

 سبببیاهه   این آزمونپس و آزمونپیش مراحل  های یاس مقخرده

 df=( 3 و 52) و > p 01/0 و 2η= 65/0) دارند معناداری تفاوت

مه  در(. W=65/0 و F= 44/9 و  که ینا به  بردن پی برای ادا

 فرزندپروری  های شبببیوه های مقیاس خرده از ی  کدام  میانگین 

3. Variance Increasing Factor (VIF) 
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 ثرا نتایژ  دارند،  تفاوت  آزمونپس و آزمونپیش مراحل  بین در

(.3 جدول) گرفت قرار بررسی مورد هاآزمودنی درون
 

 یفرزندپرور یهاوهیش هاییاسمقخردهنمرات  نیانگیم یآزمودنندرو اثر آزمون یهاافتهی خالصة. 3 جدول

 یسهم یتایا مربع F نسبت یآزاد درجات مجذورات مجموع سوم نوع اسیمقخرده

 43/16 23/0 1 57/138 رانهیگسهل

 47/20 28/0 1 68/250 مستبدانه

 02/0 09/1 1 33/6 مقتدرانه

 p < 05/0  

ته ی   نیب از دهد یم نشبببان 3 جدول  در شبببدهارا ه  یها اف

ندپرور  یها وهیشببب یها اسی مقخرده  یها اسی مقخرده ی،فرز

ستبدانه  و رانهیگسهل  یهاوهیش   شان ن یمعنادار یآمار تفاوت م

ست  معنا نیبد افتهی نیا .دهدیم س  ه  حل آموزش که ا  نیب از م

  نی انگ  یببم  در یمعنببادار   شی افزا  ی،فرزنببدپرور   وهی شببب سببببه

هل   اسی مقخرده نه یگسببب نادار  کاهش  و را  نیانگی م در یمع

. اسبببت کرده جادیا مسبببتبدانه یفرزندپرور وهیشببب اسیمقخرده

  لقاب   متوسبببط دامنه  در یاس مقخرده دو نیا به  مربوط اثر اندازه 

 .است یبندطبقه

 یریگجهینت و بحث
الزم اسبببت به فرزندان    نیوالد  ،حل مسببب  ه   آموزش فرایند  در

 ی فمخت یهاحلراه شببند،یندیب خود مسببا ل به که کنند کم 

 خود لمسبببا  حل  به  حل راه نیبهتر انتخاب  با  و ابند ی ب ها نآ یبرا

 مسا ل با که رندیگیم ادی کودکان نیا بر عالوه. ورزند مبادرت

 اضببطراب  دچار که کنند برخورد یاگونهبه خود مشببکالت  و

 .اشندب داشته مناسب یبرخورد یاحتمال یهاشکست با و نشوند

ضر  پژوهش س  هدف با حا  حل روش آموزش نقش یبرر

 یرورفرزندپ یهاسب   و یخانوادگ یهافرایند بهبود در مس  ه 

 در تشرک داد نشان پژوهشاین  یهاافتهی .است گرفته  ورت

مه     نا هارت  بهبود به  منجر مسببب  ه   حل  آموزشبر باط  م  ،یارت

سجام   هارتم بهبود. گرددیم مقاب ه مهارت و متقابل احترام و ان

 رنشبببانگ مسببب  ه حل آموزش کارگاه در شبببرکت اثر رب مقاب ه

 الشت ،یریگمیتصببم در خانواده یاعضببا نظر به توجه شیافزا

ضا  شخ  یبرا اع شکل  عامل  یت  ساس بر ا فیوظا نییتع ساز، م

 احسبباس مشببکالت، با برخورد در نشببدن دینوم اعضببا، ییتوانا

س ول   ریسا  و مخت ف یهاحلراه شنهاد یپ گر،یکدی قبال در تیم

 بهبود طورنیهم. اسبببت مشبببکل  نه یبه حل  جهت  در اقدامات  

 شیزااف نشبببانگر زین یارتباط مهارت و متقابل احترام و انسبببجام

 هم نارک از بردن لذت اعضا،  یعاطف یوابستگ  مانه،ی م  روابط

 ، ینزد یعاطف رابطه افکار، و احسببباسبببات راحت انیب بودن،

 زا یقدردان  گر،یکد ی به  دادن گوش اعضبببا، بودن احترام مورد

مات  لد  زح جه  و نیوا خانواده  افراد ازی ن به  تو . اسببببت در 

 مندتربیت کودک اندیش برنامه آموزشی  در شرکت یطورک به

عث    جهت  در تالش و باهم  خانواده  یاعضبببا  روابط بهبود با

 نیچنهم .است  شده  یاحتمال مشکالت  و مسا ل  با بهتر برخورد

عث    مسببب  ه   حل  آموزش ندپرور  یها وهیشببب رییتغ با  یفرز

ستبدانه  و رانهیگسهل  ست  مط وب جهت در م  نیا که گردیده ا

سط  مط وب یامدهایپ تجربه شیافزا موجب خود  و نفرزندا تو

 یروان وبمط  تبعات  و فرزندان  با  نیوالد  روابط تی فیک بهبود

 ملتعا فر ت  یآموزش  یهاهبرنام در شرکت . است  یاجتماع و

 هب مادران شبببده موجب و دهیبخشببب بهبود را فرزندان با نیوالد 

 بهبود باعث   نیهمچن. شبببند یند یب شبببتریب خود یتیترب یها روش

 و اهمهارت بهبود انگریب که اسبببت شبببده یخانوادگ یهافرایند

 نگوناگو طیشبببرا با یافتگیشسببباز در خانواده یهایتوانمند

 .است

 آموزش یهابرنامه در که ینیوالد اندداده نشان هاپژوهش

 ودکانک یبیتخر یرفتارها کاهش اندنموده شرکت  مس  ه  حل
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 گزارش را شببانکودکان با ارتباط در خود یکارآمد شیافزا و

گزارش ( 49 ،48) ویمت و امیبب یو نیهمچن(. 47 ،46) انببدداده

ند  هد  و هی تنب ها، آموزش نیا که  کرد لد  دی ت  و کاهش  را نیوا

 ،مسببب  ه  حل  قدرت  ها، نقش بهبود رفتار،  مهار  ،یخودکارآمد  

 یمعنببادار   طور بببه را یخببانوادگ   عم کرد     و یفرد نی ب  روابط 

 مسببوه حاضببر مطالعه هاییافته با ژینتا نیا که دهدیم شیافزا

 .است

(، انجام 50ین و همکاران )ابراو توسبببطپژوهشبببی نیز که 

بود،  مسببب  ببهحببل  آوردرویبودن  مؤثرگرفببت، داللببت بر 

 مسببب  ه نشبببان داد که مداخ ه حل       آنها  های یافته   که یطوربه 

و کببارکردی جوانببان در معرض خطر  آگهی یش پ  توانببد یم 

یکتا و پرند   شبببکوهی .بهبود بخشبببد را کارکرد اجتماعی آنها   

شان دادند که مداخ ه حل  51) س  ه (، نیز ن ش به افزای تواندیم م

مشارکت عاطفی افراد خانواده و کم  به حل مسا ل یکدیگر   

روری دپنهای فرزبر سب   ها، پژوهش آنیطورک بهمنجر شود.  

همسو با   هاهیافتمثبتی داشته است، این    یرتأثو روابط خانوادگی 

با توجه به مفید بودن مداخ ه  پژوهش حاضبببر اسبببت. هاییافته

 ی مفید برای اقداماتآوردروی عنوانبهآن را  توانیمحاضببر، 

ه آنجایی ک   همچنین ازبالینی به متخصبببصبببان پیشبببنهاد نمود.      

مار می رود          ،خانواده  به شببب یت  محور ا ببب ی تع یم و ترب

شگیرانه می   آموزی به وامهارت شی پی تواند از لدین به عنوان رو

ین اهای اجتماعی پیشببگیری کند. بنابربروز بسببیاری از آسببیب 

ا به اجر شببود این بسببته آموزشببی در سببط  کالن  پیشببنهاد می

انهای روآید و پژوهشبگران اثربخشبی آن را بر سبایر سبازه    در

های  شبببناختی و شبببناختی بررسبببی کنند. گسبببترش آموزش     

به بهبود روابط خانوادگی  خانواده  عارض نیز    محور  و کاهش ت

ان کل افراد کند که در نهایت سبببالمت روکم  بسبببیاری می

 بخشد.خانواده را بهبود می

پژوهش حاضببر و نتایژ نویدبخش آن  هایقوتعالوه بر 

پژوهش دربردارنده محدودیت   ، این مؤثری  مداخ ه     عنوانبه 

 رایب برنامه آموزشی  اینکه اجرای جم ه از ،بوده است  نیز هایی

 ریپذیتعمیم امر این انجام گرفته اسببت  دسببترس در هاینمونه

 کارگیری به  عدم  دیگر، محدودیت  . کند می محدود  را ها یافته  

سه  منظوربه کنترل گروه شی  گروه با مقای ست  آزمای  مچنینه. ا

 ارزیابی  نبود به  توانمی پژوهش، این های محدودیت   دیگر از

 است  مکنم فرزندپروری متغیر کهطوریبه کرد، اشاره  پیگیرانه

 در اسبببت ممکن اثر این و کند تغییر تمرین و زمان گذشبببت با

، به پژوهشببگران روازاین .دهد نشببان را خود پیگیرانه بررسببی

شنهاد   هایپژوهشبرای  مندعالقه  ودش میآتی در این حیطه پی

انه و پیگیر هایارزیابیآزمایشبببی با گروه کنترل و  هایطرحاز 

ه تصببادفی اسببتفاده کنند تا بتوان با اطمینان و گسببتر گیرینمونه

 بیشتری نتایژ را تعمیم داد.

شکر و قدردانی:  شرکت    ت سی ه از تمامی مادران  ننده کبدین و

 د.شودر این پژوهش قدردانی می
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Abstract 

Background and Purpose: Nowdays, relationship among family members is affected by the 

problem solving training. The purpose of the present research was to study the efficacy of 

problem solving teaching on parenting styles and family processes.  
Method: The present study plan was pseudo-experimental research method with one group pre-

post design. The study population consisted of mothers of preschool and elementary school 

students. Sampling method used was available sample. Participants included 55 mothers of 

students in Tehran. For data gathering, Baumrind parenting style (Baumrind, 1967) and family 

processes questionnaires (Samani, 1995) were used.  

Results: Findings showed that attending in the problem solving workshops had positive effects 

on the subjects` performance in the area of parenting styles and family processes. So that it leads 

to improved communication skills, integrity and mutual respect and coping skills as well as 

permissive and authoritarian parenting styles changed in the desirable direction. 

Conclusion: Problem solving skills training can be suggested to improve parenting styles and 

family processes. Attending in the current program with improving parenting ways can result to 

increase positive experiences by children and following that psycho-social benefit. Thus, the 

current intervention can suggest as a promising one to clinicians. 
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